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ฉบับเดือนธันวาคม

เปิดฤดูการท่องเทีย่ ว วนอุทยานภูบบ่ ดิ สบาย สบาย สไตล์เลย @ ภูบบ่ ดิ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาวพนารั ตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์ การบริ หารส่ วน
ต าบลน้ า หมาน ร่ วมงานเปิ ดฤ ดู กาล ท่ อง เ ที่ ย ว
“วนอุทยานภูบ่อบิด สบาย สบาย สไตล์ เลย @ ภูบ่อบิด”
ตามโครงการพัฒนาและปรั บปรุ งแหล่ งท่ องเที่ยวให้ ได้
มาตรฐาน ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย
นายกิ ต ติ ว ฒ
ั น์ เที ย มเพ็ง หัว หน้า วนอุ ท ยานภู บ่ อ บิ ด ,
นายธรรมนู ญ ภาครู ป ผูจ้ ดั การสานักงานฟื้ นที่พิเศษ ๕
จังหวัดเลย, นายจริ ยาทร สู หู่ ผูอ้ านวยการสานักงาน
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) สานักงานเลย,
นายณั ฐ พล เหลื อ งวงศ์ ไ พศาล ประธานหอการค้า
จังหวัดเลย และหัวหน้าส่ วนราชการ องค์กรภาคเอกชน
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ วมเปิ ดฤดู ก าร
ท่ อ งเที่ ย ว ณ วนอุ ท ยานภู บ่ อบิ ด ต าบลชั ย พฤกษ์
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฟดู

โครงการเติมสุข รวมน้ำใจ ปันของใช้ให้นอ้ ง
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางวราภรณ์ เสริ ม ภั ก ดีกุ ล รองประธานชมรม
แม่บา้ นกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น พร้อม
ด้วย นายเฉลียว วงศ์ สาวัตร ท้องถิ่นอาเภอเมื อง
เลย ร่ วมมอบอาหารกระป๋ องและตรวจเยี่ยมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการเติมสุ ข
รวมน้าใจ ปันของใช้ ให้ น้อง
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ฉบับเดือนธันวาคม

ตรวจความพร้อมและให้คาแนะนาสถานประกอบการร้านอาหาร
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หาร
ส่ ว น ต า บ ล น้ า ห ม า น พ ร้ อ ม ด้ ว ย
นางภัส รา ศรี มังกร ผอ.รพ.สต.ไร่ ม่วง และทีม
อสม. ร่ ว มตรวจความพร้ อ มและให้ค าแนะน า
สถานประกอบการร้ า นอาหาร ในสถานที่
ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมานตอนบนบ้าน
โป่ งเบี้ ย ตาบลน้ าหมาน อาเภอเมื องเลย จังหวัด
เลย เพื่ อ เตรี ย มการประเมิ น แนะน าสุ ข าภิ บ าล
อาหารและน้ าในแหล่งท่องเที่ ยว จากสานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดเลย

มอบพวงหรีดต้นไม้และเงินสวัสดิการกองทุนขยะ
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จานวนการมี
วมการบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน นาโดย นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู

ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน ร่ วมมอบพวงหรี ดต้นไม้แสดงความเสี ยใจ กับครอบครัวนางฉลอง พรหมศรี จนั ทร์
ผู ้เ สี ย ชี วิ ต และมอบเงิ น สวัส ดิ ก ารกองทุ
น ขยะ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ตามโครงการต าบลปลอดขยะด้ ว ยมื อ เรา
โปรโมทโพสต์
ณ บ้ านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้ านไร่ ม่วงใต้ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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มอบพวงหรีดต้นไม้และเงินสวัสดิการกองทุนขยะ
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์ การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน มอบพวงหรี ดต้นไม้แสดงความ
เสี ยใจ กับครอบครัวนายเพ็ง ไทยศรีทา ผู้เสี ยชีวิต และมอบเงินสวัสดิการกองทุนขยะ จานวน ๓,๐๐๐ บาท ตามโครงการ
ตาบลปลอดขยะด้วยมือเรา ณ บ้ านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ บ้ านห้ วยลวงไซ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ตรวจแนะนาสถานประกอบการร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานอาชีวอนามัยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย และ
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองเลย พร้ อมด้ วยองค์ การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน และรพ.สต.ไร่ ม่วง ร่ วมตรวจแนะนา
สถานประกอบการร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวและตรวจประเมินการเฝ้าระวังและป้ องกันการติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 ให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้ องกันโรค ตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในปั จจุบนั
ณ อ่ างเก็บน้าห้ วยน้าหมานตอนบน บ้ านโป่ งเบีย้ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และผลการตรวจประเมิน
สถานประกอบการได้ ผ่านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิ ดโล่ง สะอาด ปลอดภัยป้องกันโรค COVID -19

ฉบับเดือนธันวาคม

มอบถุงยังชีพ
เมื่ อ วั นที่ ๒๗ ธั นวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์ การบริหารส่ วน
ต าบลน้ า หมาน ได้ ม อบถุ ง ยั ง ชี พ ให้ กั บ คนพิ ก าร
ทางการมองเห็ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโรคติด เชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID -19 ) ตามโครงการ
ช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID -19 ) ของสมาคม
ประชาคมคนตาบอดไทย ณ บ้ า นโป่ งเบี้ย หมู่ ที่ ๓
ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐น. องค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน นาโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู
ปลั ด องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลน้ าหมาน พร้ อ มด้ ว ย
นายจุมพล เจียระพงษ์ อดีตอาจารย์และรองคณบดีวิทยาลัย
การเมืองการปกครองวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบถุงยังชี พ
ให้กบั ผูพ้ ิการ ผูย้ ากไร้ และสารวจบ้านเพื่อหาทุนช่วยเหลือใน
การต่อเติมบ้านนายทรงเดช อุทธบุญ บ้านเลขที่198 หมู่ที่5
บ้ านห้ วยสีเสียด ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู
ปลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ า หมาน ตรวจเยี่ ย มมอบ
สิ่ งของให้ กาลังใจจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่ านชุมชน
เพื่อให้กาลังใจผูป้ ฏิบตั ิงาน ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๖๕

มอบเกียรติบตั รผ่านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้มอบเกียรติบตั ร
ผ่านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิ ดโล่ง สะอาด ปลอดภัย ป้ องกันโรค COVID -19 ให้แก่กลุ่มแพแม่บา้ น ๑
และกลุ่มแพแม่บา้ น ๒ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าหมานตอนบน บ้ านโป่ งเบีย้ หมู่ที่ ๓ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ทุกวันที่ ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีการรับซื้อขยะเข้า
กองทุนตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา จำนวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน ซึ่งมีการคัดแยกขยะและ
จำหน่ายขยะที่ขายได้ทุกเดือน ณ สถานที่ตามหมู่บ้านที่กำหนดไว้

ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความสะอาด
Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งมีคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ปรึกษา /บรรณาธิการ นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง และพนักงานทุกคน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีสำนักงานปลัดโทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๒ – ๘๗๐๐๔๘
www.narmmarn.go.th

ที่อยู่ ๓๙๒ หมู่ท่ี ๑ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

